Protokoll fört vid Karlskrona Läkareförenings 1417:e sammankomst och
tillika årsmöte å Sjöofficersmässens lokaler den 23:e november 2017.
Avgående ordförande Linus Axelsson öppnade sammankomsten varefter
årsmötet hölls (vg se separat protokoll).
Linus presenterade kvällens föreläsare Dan Sevonius, kirurg och överläkare på
Gastrocenter i Lund. Dan, numera regional expert i bråckkirurgi berättade att
han inledde sin bana med ett vikariat efter termin tio på kirurgen i Karlskrona. I
Karlskrona gjorde han även sin AT samt sin ST inom kirurgi.
Dan visade upp bilder och återgav minnen från sin tid i staden, bland annat om
hur han lärde upp sig själv i bråckkirurgi, hur han utförde en studie om icke
legitimerade läkares duglighet på kirurgakuten - denna häcklades när den kom i
skåne men har på senare tid dammats av - och hur han tvingade kollegan Mac
Schlyter att köpa hans hus.
Därefter inledde han kvällens ämne - bråckkirurgin. Vi fick oss till livs en
genomgång av de olika typerna av bråck, deras riskfaktorer och distribution över
kön- och åldersgrupper. Vi fick veta att de varierar i allvarlighetsgrad från
väsentligen besvärsfria, via så stor skrotum att det behövs ett större par byxor,
till de akuta tarminklämningarna.
Han gav oss även en “enkel” genomgång av ljumsken och ljumskbråckens
anatomi och gick därefter vidare till de olika operationsmetoderna som använts,
där nätplastikerna nu är de helt dominerande.
Slutligen berättade han om Svenskt Bråckregisters historia och hur det påverkat
kvaliteten och recidivfrekvensen vid bråckkirurgi, från mer än 20% recidiv till
nuvarande ca 1,5%.
Innan kvällen avslutades med den sedvanliga supén föreläste Linus om “Kirurgin
i förändring”, där ca 5000 års kirurgisk historia avhandlades i rask takt, hur
lösningar på problemen med bl a smärta och infektion fick kirurgin att gå framåt
och om hur man gått från maximalinvasiv till minimalinvasiv kirurgi.
Vid protokollet: Jakob Berzelius, sekreterare Karlskrona Läkareförening

